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ف، به به اعترا ازیاست، بدون ن افتهیدر افغانستان کاهش  یزنده گ که در چهل سال جنگ، جاذبهٔ  قتیحق نیا رشیپذ
ه، قرن نوزد یها یسازد که به رغم دشوار یافغانستان معاصر، واضح م یخیتار تیرسد. روا یجنگ م جهٔ یثبوت نت

 .کمتر نبوده است یها و خدمات بشر یئاما تا ارتجاع دوم، سهم ما در دارا ،یمال یو نبود امکانات کاف یارتجاع داخل
شوم جنگ سرد در افغانستان،  یها یبا نفت و پاکستان با آغاز باز رانیا ،یروبا اتحادشو انهیم یایآس یها کشور

 .افتند یجلوتر م
ما را به منبع خوب  نیها و غم ها، سرزم یرانیجنگ زده، و جامعهٔ  ده،ید بیپخش گزارش و اخبار مردمان آس

 .برسد ینادارجا، به صراحت فقر و  نیاز جهان سوم، انعکاس ا یآورده تا در تمثال در یدیتول
، رفاه که ثبات یئکشور ها تبعهٔ   جهان سوم، در برداشت یپست به کشور ها دگاهیثابت کرده است که نوع د تجربه،

  .گردد یم یاهیزند و فقط دنبال س یها را دور م تیدارد، کل واقع تیو امن
تکدر  ،یزنده گ نیسازد. در ا یم یماند که در دود و خاکستر، زنده گ یم یجنگ به رنگ هٔ یبحران متداوم، سا در

  .ندینما یکمرنگ م گرید یرنگ ها قتیحق اهه،یس نینباشد، در ا اهیحال مردم، اگر به رنگ س
نگاه ب نی. در امیشناس یبه نام رسانه ها م یشد که در نمونه ا یازیاز ن شتریب یتجربه ا ،یگوناگون خارج یها اجندا

ها،  یهایس انیمشغول شدند که باالخره در م یباف یانعکاس جنگ و منف ب،یمصا یئدستگاه، آن قدر به بزرگ نما و
  .مانده بودند اختهناشن ایکه گو ندیآ لینا یگرید یها یبه کشف آلوده گ

 زیاز بحث تقابل و ست یدیجد تیشکل درآمده است، روا نیبه ا یبا فشار خارج نیقیحکومت که به  یاسیس نمونهٔ 
ودند که اما نه آن قدر بزرگ ب ستند،ین نهیشیپ ی( بیگر ی)ستم زیافغان ست یکه هرچند با ظهور مکتب ها افتی یقوم

 .کردند ییرسانه 
 یاکشور ه که اغراض مختلف در آن ها نهفته بود، مثال افغانستان را در مجموعهٔ  طیدلخواه از شرا ریو تفس لیتحل

 افتیبرسد که مردم با در یسوء برداشت، به حد راتیکند که از لحاظ پخش خبر، تاث یمبدل م یبه نمونه ا ه،یهمسا
 .گان برسند هیدر مورد همسا« بهتر» یها اورآن چه از آنان گزارش و خبر ساخته اند، به ب دوبارهٔ 

 یم میآنان تفه یبرا دیکه با یا لهیوس یمردم ما را در ناتوان ه،یهمسا یکشور ها یچنان چه آوردم، رونق تصنع 
رار ق ریباور دچار کرده است تا در هرج و مرج بحران و جنگ، تحت تاث نی( به ایداخل یئ مطبوعاتیکرد )دستگاه 

  .رندیبگ
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به همه  یدسترس ،یست که چه گونه با انکشاف تکنالوژ یلیروگار ما در مسا فیکوچک جهان، تعر اما دهکدهٔ  و
نبود  ،یارض تیمحدود یها تیواقع ه،یهمسا یتلخ در کشور ها یمهاجرت ها ون بر تجربهٔ . افزستیجا، مشکل ن

 نیا به ست،ین یکشور چینا امن به نفع ه ستانکه افغان نیا قتیو حق هیهمسا فروش امتعهٔ  یراه امن و مطمئن برا
 میشو یگریظاهراً آرام همجوار، وارد مدخل د یآشکار کشور ها یبر ضعف ها ییکند تا با آشکارا یهدف کمک  م

ها(  )نوشته اتیتجرب نیگستره، هرگز در حد چن نیکه پرداختن در ا نیقیاقوام و مردمان آن جاست. به  فیکه تعر
مقاوم در برابر  یفرهنگ ساز ،یآگاه افتیباشند تا پس از در ییتوانند مدخل ها یها م یساز تیاما ذهن ست،ین

ظاهراً آرام  ینه فقط در محدوده ها ک،ینزد یکمک کند مشکالت کشور ها گانه،یب ییرسانه  و یتهاجم فرهنگ
د توانن یصد ها قوم، م فیست که چه گونه مردمان آن ها در تعر یگرید قتیحق ،یشوند، بل التهاب قوم یخالصه م

  .ماست یبر اثر ضعف ها شتریبگذارند که اگر در افغانستان مشغول اند، ب ریتاث ییسرنوشت کشور ها یرو
 یگفرهن -یاسیس دهٔ یشود که از باب شناخت پد یخوانده م ییوالیحاکم، ه و مجموعهٔ  یمال یها ییبا توانا رانیا نمونهٔ 
شور، ک نیا ایدهند؛ اما آ یست که به نام فرهنگ، هرگز از دست نم یجا )افغانستان( گستره ا نیا ای(، گوسمی)فارس

  اطراف اش را دارد؟ یبشر یها تیتوان جذب ظرف
در  یو فکر یاسیس ،یقوم ،یدهد، ُمعضل حاد اجتماع یکنم که پاسخ م یم یرا معرف یمقال، مجموعه ا نیا در

به نام فارس، عرب، ترک و کرد را  یقوم گستردهٔ  ناتیاخبار توه یگذشته است که وقت ییاز مرز ها ران،یا نمونهٔ 
تان وابسته نباشد، افغانس یو حزب یئرسانه  ندرکاردست ا که اگر مجموعهٔ  میشکرگزار باش دیبا م،یکن یم افتیدر

پشتون  نیاز بدتر یچهل سال بحران، هنوز هم آن قدر مطهر مانده است که محال است کسان ریجنگ زده و درگ
 یردمم ایبر ضد قوم  ،یعلنت کنند تا در اجتماعات و امثالهم، آن قدر جرأ  زانیهزاره ست زان،یست کیتاج زان،یست

  .ندیا زشت بگویشعار دهند 
و  یاسیس دنیبلع یوالیه نیهم یدهد، حت یام که نشان م دهیرا گز ییویدیاز صد ها سند و و یمجموعه ا ر،یز در

... به هزاران عرب، ترک، فارس و یاست که وقت یدچار عفونت اجتماع ی(، به اندازه ارانیدر منطقه )ا یفرهنگ
 یقتو یرانیا کیرفتن فرهنگ و زبان اقوام( و یاست )نپذ یرسم یزیدهند، دگر ست یدر روز روشن فحش م گریهمد
 افتهیکشور  نیها افغان از ا ونیلی(، جمع آن چه میرانیدختر ناراض ا کی یویدیو شود )نمونهٔ  یخارج م رانیاز ا

  .بزرگ است یلیجهان سوم، خ یایجغراف ،یکنند که بل یاند، ثابت م
 انتیکنند که اگر فرزندان ناخلف ما به ما خ یکمک م لیو تحل ریبهتر از هزاران کتاب، تفس ر،یز یریاسناد تصو

د که باش یکسان یبرا اسی ی هیکشور، آ نیا یو بشر یارض تیبه تمام انتیکنند خ یکمک م «قیحقا»کنند،  یم
  .رده اندو وزن ک لیتحل گانهیب تیخودشان را در فرهنگ و هو

صد  انیکه از م ینمونه ا را در چند رانیدر ا یو تقابل قوم زیست ض،یتبع ر،یتحق ن،یتوه ،یتیاز نارضا یشگاهینما
 !دیام، مشاهده کن دهیها برگز

 

   )یوتیوپ(:یایران راض نا دختر
 

  یوتیوپ() اخند فاشیست:
 

 :مرگ بر فارس در اهوازشعار 
 

  شعارمرگ بر فارس در ستدیوم آزادی:
 

 شعار مرگ بر فارس در تبریز و اورومیه:
 

  خلیج عربی و مرگ بر فارس:شعار 
 

  خلیج عربی:شعار 
 

 :۷خلیج عربیشعار 
 

  :بیرونعرب! گمشو شعار 
 

  ستند!:کرد ها جن اآخوند فاشیست: 
 

  توهین زشت به اعراب:
 

  مرگ بر ترک:شعار 
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ناخت که ش ینبود منابع ای یدر عدم آگاه دیشا ق،یحقا کند که پس از مشاهدهٔ  یکمک م یمجموعه به دوستان نیا انتخاب
ند که هرچ ندیبرآ ییها تیدرک خوب واقع نتوانند از عهدهٔ  ست،ین سریم یافغانان هنوز به گسترده گ انیآن ها در م

در حد  ه،یهمسا یُمعضالت در کشور ها یانیت ناآشنا از فهم بنیاکثر یباال صراحت دارند، اما برا یها ویدیدر و
 .شوند یم یتلق زین یخبر یها دادیرو

 :ریتصاو شرح
 کیچوکات سرخ دور  ان،یم نیدهد. در ا یرا نشان م یقوم -یاسیس یکه شدت و خط کش ییاز نما ها یا مجموعه

 اجوجیرا  رانی(، ترکان ارانیچاپ ا - 9 ی، صفحه 44 است )شمارهٔ « قاال نییسا دو هفته نامهٔ »از  یا دهیمتن که گز
  .شده است دهینباشد، کمتر د رانیا خاصاگر  ،یو نفرت قوم تیعصب نیو ماجوج دانسته اند. چن

اقوام در  نیمنسوب به ا یچند هزار ساله  یروند. تمدن ها یبه شمار م رانیمردمان ا نیتر لی، اصو اعراب ترکان
 ند.ک یخودش را مخف تیآنان، اصل نیفارس، بتواند با توه ایتات  ستیفاش کیشناخته تر از آن اند که  ران،یا
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